Acta de la reunió del 23
d’Octubre de 2020
Ordre del dia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació acta anterior
Valoració continuïtat SAT
Loteria
Evolució SOS pinetons
Inici activitats extraescolars
Altres informacions d’interès

Assistents:
Junta de l'AMPA: MB (presidenta), NG (Vicepresidenta), RH (tresorera), les vocals ER,
SM, LN, AV, MG, MV, NEA, SM i NG, i altres pares i mares de l’escola.
S’inicia la reunió telemàticament a les 19:05h.
Punt 1. Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta anterior i està penjada a la web. Les pengem de seguida que estiguin
fetes per poder ser aprovada o no.
Punt 2. Valoració continuïtat SAT
Durant el curs 2019-20 es van fer 73 tiquets de SAT, pagats en TPV 283€, tot i que
hauríem d’haver ingressat 438€. Com a màxim són 73 usuaris però la majoria
repeteixen. La mitjana de nens era de 2,5. Dèficit del curs passat de 800€, més els
impagats, uns 1000€.
120 famílies van respondre l’enquesta sobre l’ús del servei: 1 família 3 dies fixes, 1
família 2 cops a la setmana i 1 família 1 cop a la setmana. Els ingressos estimats són de
144€ mes i la despesa seria de 206€, per tant aquest curs hi hauria un dèficit de 560€. Es
va valorar fer-ho a través del GR Sana, amb un dèficit -216€ al mes.
El SAT és un servei deficitari, tot i que hem d’intentar atendre la necessitat de les
famílies. Es proposen 3 opcions de cara a aquest curs:
- Opció 1: assumir el cost i el dèficit.
- Opció 2: disminuir temps i contractar una persona a través de GRSana.
- Opció 3: Suprimir-ho del tot.
És inviable mantenir-ho a 6€ el dia, tot i que ja s’ha anunciat i publicitat. Potser caldria
fer-ho de cara al curs vinent. Una possibilitat seria crear una borsa de canguratge
externa i es planteja l’opció de treure un dia i pujar el cost del dia.

ACORD: creiem que tindrem pocs usuaris, de fet fins ara no n’hem tingut.
Contractaríem per GRSana, només 1hora augmentant preu-si el mantenim al
reduir preu ja l’estem augmentant- i avisant amb antelació fins a les 11 del matí.
11 vots. Caldrà fer un comunicat.
Punt 3. Loteria
El curs passat va reportar a l’escola 3300€ i aquests diners van directament a una partida
per l’escola (renovació TIC). Cal decidir si es fa o no. Aquest any la Sofia podrà ajudar
per tal d’agilitzar. Caldria informar a les famílies prèviament que rebran un talonari.
ACORD: es demana un número aleatori i la mateixa quantitat de sempre. Que no acabi
en el mateix número que la loteria dem 6è. Els cursos on toca vendre són 2n, 3r, 4t i 5è.
9 vots a favor. S’encarregaran 14000€ i el que no es vengui es pot tornar.
Punt 4. Evolució SOS Pinetons
Actualment s’està redactant una llista de coses que queden pendent a Pinetons, no
només de les inundacions, sinó d’altres coses. SOS Pinetons ha de ser conscient que
s’ha de demanar el que es toca com a escola i com a famílies, que no podem deixar
passar les coses per por. És una qüestió de seguretat i cal continuar, cal que la gent
continuï venint i s’involucri. Necessitem més mans i més ajut, sembla que la cosa vagi
afluixant. Hi ha una part que se’ns escapa com a AMPA i és la part del Departament
d’Educació. Una possible estratègia és saber si existeixen altres AMPES o AFES que
estiguin portant lluites semblants més enllà de l’Ajuntament. Cal que sortim del
municipi. Potser caldria fer una recerca. Cal, però, “apretar” a l’ajuntament per tal que
responguin i ells ens ajudin. L’escola té un Pla d’Evacuació i caldria fer força a través
d’aquest. Necessitem reactivar l’acció. Hem d’utilitzar més les xarxes socials. Les
primeres accions van funcionar i cal seguir endavant.
Punt 5. Inici d’activitats extraescolars:
Inici amb molt poques activitats i grups:
- Esport escolar 3r-4t (8 alumnes), es fa al pati i entregant als nens per la porta gran.
El material que utilitzen és de l’escola però ens demanen si podem comprar-ne de
l’AMPA.
- Esport escolar de 1r-2n: uns 12 alumnes. Hi ha una alumna de pràctica que pot fer
augmentar la ràtio. Aquesta es fa a Can Noguera.
- Dansa de p4-p5: 8 alumnes al gimnàs.
- Anglès p4-p5 amb 7 alumnes i els de 1r i 2n també 7.
- Els grups de piscina també han començat i sembla que ja funcionen.
Ens coordinarem amb la resta d’AMPES per a unificar criteris per a totes les escoles pel
que fa al funcionament de la piscina.

El material que es compri s’ha de saber on es guardarà. Ja estan contactades les
assegurances.
Cal saber si hi ha famílies interessades en participar els dissabtes a l’esport escolar i
valorar si s’hi participa.
Punt 6. Altre informacions d’interès
Calendaris:
Aquest any és complicat i estem anant molt tard.
Surt la idea de fer un calendari tipus orles, però és molt difícil aconseguir les fotos
iguals de totes les famílies i després unificar-les.
Hi ha la possibilitat de fer servir les fotos que han fet a l’escola dels diferents grups
classe i que estan penjades a la web. Cal saber si totes les classes tenen foto i si les fotos
tenen la resolució suficient. La Marian ho preguntarà.
La Natàlia demanarà un pressupost a un fotògraf professional perquè s’encarregui de fer
les fotos de tots els grups.
Comissió econòmica:
La Rosa ensenya l’estat de comptes. Aquest any no queda romanent.
El SAM del març va quedar pendent de cobrar. Amb la suspensió del servei es va
endarrerir el cobrament a l’espera de cobrar-lo a la tornada. Es farà un comunicat
informant a les famílies que es cobrarà cap a mig mes de novembre i que si algú no pot
pagar o té algun problema particular que ho digui.
Abans de l’assemblea es passarà un pressupost provisional.
Festes:
Aquest any no es farà castanyada. S’ha ofert ajuda a l’escola però no els fa falta.
Altres:
Es fixa la data de l’Assemblea pel 2 de desembre a les 19h. Ja es pot publicitar. Aquest
any cal canviar els càrrecs de presidenta i secretària.
Abans si cal es pot fer una reunió de junta.

La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,

En substitució de la secretària Carme,
La Vocal,

MB

ER

